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Statsrådets förordning
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om ändring av statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget
för 2013

Utfärdad i Helsingfors den 18 april 2013

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget för 2013

(20/2013) 2 §, 7 § 5 mom. och fotnoter 15 och 16 till bilaga 1 som följer:

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med
1) stödkoefficient den andel av det belopp

för LFA-stödets tilläggsdel som berättigar till
stöd och som är föremål för stödansökan och
för vilken stöd betalas,

2) förbindelse för kompensationsbidrag en
sådan femårig förbindelse som gäller det
kompensationsbidrag som avses i statsrådets
förordning om kompensationsbidrag och mil-
jöstöd för jordbruket åren 2007—2013
(366/2007),

3) stödberättigande åkerareal den åkera-
real som under stödåret har godkänts som
stödberättigande åkerareal enligt förbindelsen
för kompensationsbidrag,

4) åkerareal som berättigar till stöd den
åkerareal på grundval av vilken kompensa-
tionsbidrag beviljats under stödåret,

5) nationellt stöd för husdjursskötsel för år
2008 stöd för husdjursskötsel som avses i
statsrådets förordning om nationellt stöd till
södra Finland 2008 (63/2008) och statsrådets
förordning om nordligt stöd 2008 (64/2008),

6) generationsväxling överföring av besitt-
ningen av en gård till en arvinge som avses i

2 kap. 1—3 § i ärvdabalken (40/1965) och
som fortsätter produktionen.

7 §

Husdjurslägenhet

— — — — — — — — — — — — —
Djurantalet för nötkreatur bestäms utifrån

årsgenomsnittet av antalet djur som är minst
sex månader gamla enligt nötkreatursregistret
det år som föregår stödåret. Antalet djurenhe-
ter för svin bestäms utifrån uppgifterna i
svinregistret. Antalet djurenheter för svin,
höns och slaktfjäderfä bestäms utifrån antalet
djurenheter som beräknas enligt de räknings-
tidpunkter som anges i bestämmelser som
utfärdats med stöd av 10 § 7 mom. i lagen
om nationella stöd till jordbruket och träd-
gårdsodlingen och enligt grunderna för det
nationella stödet för husdjursskötsel år 2008.
Antalet djurenheter för hästar, hongetter och
tackor bestäms utifrån antalet djurenheter
som berättigar till nationellt stöd för hus-
djursskötsel 2012 och för vilket stöd har
sökts. På odlarens begäran kan antalet djuren-
heter för alla djurarter bestämmas utifrån det
antal djur som har konstaterats vid en kon-
troll. Vid omräkning till djurenheter används
de djurenhetskoefficienter som anges i bilaga



2. Vid beräkning av antalet djurenheter beak-
tas endast de djur som har skötts enligt det
gängse produktionssättet.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 23
april 2013.

Helsingfors den 18 april 2013

Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen

Äldre regeringssekreterare Suvi Ruuska
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Bilaga 1

INDELNING I STÖDREGIONER

— — — — — — — — — — — — —
15) Med undantag av det till delområde C4 P5 tillhörande området norr om gränslinjen som

går från Keimiötunturi till Tepasto, till korsningen av väg 956 och 9562, och vidare via
Hukkakero till kommungränsen mellan Kittilä och Sodankylä. Driftcentrum och åkerbasskiften
till en eller flera registerenheter som ligger vid gränslinjen och hör till samma funktionellt och
ekonomiskt självständiga gårdsbruksenhet som avses i statsrådets förordning om kännetecknen
för en funktionellt och ekonomiskt självständig gårdsbruksenhet (213/2007) samt till den i
fastighetsregistret införda registerenheten Alatalo 1:44 i Tepasto by hörande driftcentrum och
åkerbasskiften hör i sin helhet till P5-området.

16) Med undantag av det till delområde C4 P5 tillhörande området norr om gränslinjen som
går från Pihtijoki vid Savukoski kommuns gräns, via bron på riksväg E75 i Siltaharju till
Kittilä kommuns gräns. Driftcentrum och åkerbasskiften till en eller flera i fastighetsregistret
införda registerenheter som ligger vid gränslinjen och som hör till samma funktionellt och
ekonomiskt självständiga gårdsbruksenhet som avses i statsrådets förordning om kännetecknen
för en funktionellt och ekonomiskt självständig gårdsbruksenhet (213/2007) hör i sin helhet till
P5-området.
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